FÖRÄNDRINGARNAS ÅR

FINANSIERING

Det strategiarbete som genomförts på senare år är på plats och är implementerat i verksamheten. På kansliet har organisatoriska förändringar
skett. Bland annat har kansliet fått ny vd i augusti. En ny funktion,
kommunikationsfunktion, har inrättats och en kommunikatör är anställd
sedan februari. Administratörstjänsten har utgått.

SBUF har under året beviljat stöd till 91 projekt med sammanlagt
52 miljoner kronor. Till detta kommer projektdeltagarnas egna insatser
samt stöd från forskningsråd, myndigheter, med flera. Det innebär att
byggföretagen (exklusive SBUF:s insats) skjuter till cirka 50 miljoner
kronor, vilket matchas av cirka 15 miljoner kronor från övrig industri och
cirka 52 miljoner kronor i offentliga medel. Den samlade volymen av de
91 projekt som SBUF beviljat medel för under 2019 utgör cirka
170 miljoner kronor (se figur).

Syftet är att göra SBUF ännu mera känt för att utveckla byggsektorn och
lösa samhällsutmaningar. Att fortsätta finansiera och vara med att stödja
utveckling och forskning inom byggsektorn ger samhällsnytta och är
spännande.
SBUF har utsett prioriterade områden för utveckling och forskning, bland
annat områdena Klimat och Verksamhetsutveckling genom elektroniska
verktyg. Hållbarhetsfrågorna hamnar allt mer i fokus och i vår regi pågår
många projekt som förhoppningsvis kan bidra till att Sverige kan bli en
tydlig ledare för klimatsmart byggande i de nordiska länderna.
Verksamhetsutveckling genom elektroniska verktyg finns det stort
intresse av i byggbranschen. SBUF finansierar flera projekt inom området
och hoppas även på ökad aktivitet när det gäller ansökningar kring frågan,
dessa projekt gör stor skillnad för byggsektorn och är populära. De är
branschgemensamma, kostnadsfria och fritt tillgängliga för branschen.
Rapporter från internationella byggforsknings- och utvecklingsarenan
är också nytt för 2019. Vi har infört möjligheten att söka bidrag för omvärldsbevakning och kunskapsinhämtning.
Under 2019 har kommunikationen breddats till att ha hela samhälls
byggnadssektorn som målgrupp. Syftet är att stärka förtroendet för SBUF
och att bygga SBUF:s varumärke. Den övergripande strategin är att ”bjuda
på kunskap”. SBUF genererar en stor mängd efterfrågad kunskap.
Strategin är lyckad. Antal besökare och följare i SBUF:s kanaler har ökat
mycket under året.
Den löpande verksamheten inom SBUF
tog under 2019 emot 144 ansökning
varav 91 beviljades bidrag med 52
miljoner kronor, vilket är på samma
nivå som 2018. Vi är mycket nöjda med
utfallet och ser fram emot många nya
satsningar inom byggsektorn.

Anders Freyschuss
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91 branschprojekt för 170 MSEK finansieras av
SBUF
Medverkande företag
Industri övrigt
Formas & Vinnova
Trafikverket
Boverket
Högskolor
Offentliga medel övrigt
Energimyndigheten/Elforsk
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AKTUELLA PROJEKT
Informationsspridning 1

Informationsspridning 2

Forskning

Byggutskottet

Anläggningsutskottet

Ansökan

Informationsspridning 1

Informationsspridning 2

Forskning

Byggutskottet

Hållbart samhällsbyggande med
beständig betong (13244)

Produktivitet i byggandet – Mätmetoder
(13669)

Projektledare:
Jan Trägårdh, RISE

Projektledare:
Thorbjörn Ilar, Skanska

Projektet anvisar rekommendationer och riktlinjer i ballastfrågor som rör
alkalisilikareaktioner (ASR) i ny betong. Ett förslag ges på ett nationellt
prövningsförfarande avseende ballastmaterial för att i framtiden undvika
sprickbildning i betong orsakad av skadetypen. Bakom förslaget ligger en
hel del utvecklingsarbete från provning av olika ballasttyper som kombinerats med olika cementsorter och alkalihalter. Den innehåller också en
översikt på lämpliga reparationsmetoder i redan skadade konstruktioner
samt ett förslag på hur tillståndsbedömningar bör gå till och vad de skall
innehålla för att kunna ge svar på vad som behöver åtgärdas. Förslagen
kommer att föras in i SS 137003 under 2020.

Granskning & beviljande

Installationsutskottet

Genomförande: tidplan

Genomförande: byggklossar

Genomförande: process

Frischakt (släntschakt) i lös lera med
nyttjande av ”3D-effekten” (13626)
Projektledare:
Thorbjörn Edstam, Skanska
Schaktarbeten skall alltid utföras på ett sådant sätt att stabiliteten är
tillfredställande. Schaktgeometrin är ofta långsträckt (tvådimensionell)
parallellt med släntkrönet. Det ”kritiska belastningssnittet” har en begränsad utbredning längs schaktkrönet vilket innebär att det finns en mer
eller mindre gynnsam tredimensionell effekt (3D-effekt).
Projektet ska utveckla en strategi och metodik för hur 3D-effekten vid
temporär frischakt (släntschakt) i lös lera kan tillgodoräknas på ett mer
tillförlitligt sätt. En stor del av arbetet utgörs av analyser med FEM varvid
3D-effekten kan kvantifieras och beaktas på ett rationellt sätt. De huvudscenarier som analy
seras är:
• Långsträckt ledningsschakt med lokal
ytlast
• Etappvis schakt,
ledningsläggning och
återfyllning
• Schakt för brostöd
• Schakt för pump
station
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Styrelsen

Syftet är att visa på olika produktivitetsmått från framdriften av delprocesser i ett byggprojekt till jämförelser mellan olika projekts produktivitet
i byggandet och hur dessa kan användas för olika aktörer i byggbolag.
Vi vill med mätetalen skapa ett underlag för en diskussion för hur man
använder mätetal för produktivitet samt hur man kan lyfta dessa mätetal
för användning mellan projekt. Vad som i stort saknas idag är en strukturerad arbetsmetod
där mätetal efterfrågas
på avdelningsnivå. Det
fortsatta arbetet kommer
att resultera i ett gemensamt ramverk som
beskriver principer för
mätetal, kopplingar och
vilket fokus mätetalen
har i byggprocessen.
Granskning & beviljande

Ansökan

Genomförande: tidplan

Genomförande: byggklossar

Väderskydd – En lathund för
entreprenören (13499)
Projektledare:
Linda Martinsson, Skanska
Emma Brycke, Skanska
I detta projekt har en möjlig proaktiv åtgärd för att förhindra fuktproblem
vid träbyggande i större skala undersökts, nämligen att bygga med heltäckande väderskydd. Projektet har givit större insikt i hur väderskyddssystem fungerar och vilka olika typer som finns. För en kostnadseffektiv,
kvalitetssäker och produktionsstödjande
utformning av väderskydd måste
lösningen projekteras från tidigt
skede. En lathund har skapats
vilken illustrerar alternativ av
väderskydd som kan passa för
olika trästommar, och därmed
minskar insteget till att använda
väderskydd för entreprenörer i
byggbranschen.
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Anläggningsutskotte

Genomförande: proc

SÖK BIDRAG TILL UTVECKLINGSOCH FORSKNINGSPROJEKT
Forskning

Byggutskottet

Informationsspridning
Anläggningsutskottet
1

Informationsspridning
Installationsutskottet
2

Forskning

Byggutskottet

Branschgemensam analys av förslag
på förändrade energikrav (13762)

Projektet har utvärderat konsekvenser av Boverkets remiss gällande
ändring i avsnitt 9 i Boverkets byggregler för att säkerställa att kraven
inte blir kostnadsdrivande. Konsekvensanalysen visar att med reviderade
viktningsfaktorer så uppnås i princip teknikneutralitet för flerbostadshus
mellan fjärrvärme och bergvärmepump. Föreslagna viktningsfaktorer ger
också att småhus med frånlufts
värmepump i många fall inte kommer
uppfylla kravnivå, särskilt i den norra
delen av landet. Vidare framgår att
geografiska justeringsfaktorer fortsatt är undermåliga och skillnaden
över landet är såpass stor att det
försvårar industriellt byggande.
Genomförande: byggklossar

Granskning
Genomförande:
& beviljande
process

Ansökan
Styrelsen

Genomförande: tidplan

Sprängningens inverkan på injektering
(13410)
Projektledare:
Johan Funehag, Chalmers
Vanliga väntetider under produktion idag är allt från 3 till 12 timmar. Projektets mål är att öka kunskap av de krafter som påverkar injekteringen
och minimera väntetiden. Laborationsförsök har utförts för att analysera
vilka skjuvspänningar i bruket som ska motstå sprängning. Resultaten
från det specifika fältförsöket visar att påverkan från sprängning och borrning, en meter från ett injekterat hål,
är liten. Vattentrycket från borrning och
hydrauliska tester kan dock påverka
injekteringen i närliggande borrhål.

Installationsutskottet

Genomförande: byggklossar

Projektbeskrivning

Genomförande: process

Styrelsen

Informationsspridning 1

Informationsspridni

Anslutna medlemsföretag hos Byggföretagen och Installatörsföretagen,
cirka ca 7 200 stycken, kan söka bidrag för utvecklings- och forskningsprojekt från oss. Vi tar också emot ansökningar från organisationerna
Byggnads, Ledarna och Seko.
SBUF har finansierat över 2000 forsknings- och utvecklingsprojekt under
närmare 40 år och ger bidrag till cirka 100 projekt om året. Den som
driver projektet, projektledaren, behöver inte vara verksam i det sökande
företaget eller organisationen utan kan komma från ett konsultbolag,
forskningsorganisation, högskola eller liknande.
Granskning & beviljande

Det är enkelt att söka bidrag från oss
Så här gör du:
1. Skapa ett konto på vår webbplats
2. Gör en projektbeskrivning
3. Skicka in ansökan
Har du idéer om hur byggbranschen kan utvecklas men jobbar inte i
ett företag som är medlem i Byggföretagen eller Installatörsföretagen –
kontakta ett medlemsföretag eller medlemsorganisation som är det.
Förhoppningsvis tror de på idén och är villigt att söka bidrag.

Resultaten visar att:
• Bruket bör karakteriseras i enlighet
med resultaten som presenterats
• Vibrationerna från sprängningen
påverkar inte injekteringen 1 m
från detonationen.
• Tidig borrning av kontrollhål och
hydrauliska tester kan vara riskabelt.
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Idé

SBUF stödjer projekt som bidrar till:
• effektiv byggprocess och produktivitet,
• långsiktig hållbar tillväxt inom byggsektorn,
• verksamhetsutveckling genom digitala verktyg,
• innovationer och teknikutveckling,
• mervärde för kund (funktion, kvalitet, kostnader),
• välfungerande organisation, ledarskap och arbetsmiljö

Projektledare:
Magnus Österbring, NCC
Henrik Olsson, NCC
Genomförande: tidplan

Anläggningsutskottet
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Ansökan

TEMA: HÅLLBART BYGGANDE
Projektbeskrivning

Skicka in ansökan

Underteckna ansökan

Fråga

Årets innovation

Byggutskottet

Anläggningsutskottet

Installationsutskottet

Genomförande: byggklossar

Genomförande: process

Styrelsen

Hållbart byggande
allt mer i fokus

Johnny Kellner

När jag tidigare var verksam hos JM presenterade vi 1994 som första
byggbolag i Europa en miljöpolicy. Hos media väckte det en stor uppmärksamhet. Jag blev till och med intervjuad av TV-aktuellt. Sedan dess har
utvecklingen gått väsentligt framåt. Idag har alla bolag en miljöpolicy/
hållbarhetspolicy utan att därför uppmärksammas av media. Hållbarhetsfrågorna ingår också numer som en del i bolagens årsredovisningar.
Hållbarhet har dessutom blivit en viktig konkurrensfaktor. Att konkurrera
med hållbarhet stimulerar betydligt mer till innovation och nytänkande
än med lagstiftning. Hos Byggföretagen (tidigare Sveriges Byggindustrier)
pågår också nu ett omfattande ”Färdplansarbete”.
Informationsspridning 1

Informationsspridning 2

Forskning

Granskning & beviljande

Ansökan

Genomförande: tidplan

Byggföretagen har med stöd av SBUF genomfört flera forsknings- och
utvecklingsprojekt inom hållbarhet. Arbetet har ofta skett i samarbete
med Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA), KTH, IVL och flera
byggbolag. Resultaten har bland annat utnyttjats som underlag för de
klimatdeklarationer som håller på att tas fram av Boverket. Klimat
deklarationer är något som byggsektorn själva har rådighet över och kan
påverka. Byggföretagen har också visat att det med idag tillgänglig teknik
går att minska utsläppen av koldioxid (CO2-ekv) med 20 % under själva
byggproduktionsskedet på byggarbetsplatsen. Exempel på några direkt
tillämpliga åtgärder är:
Den stora komplexiteten gör att det är nödvändigt med en kraftfull kunskapsuppbyggnad hos byggbolag främst inom inköpsfunktionen så att
rätt hållbarhetskrav kan ställas vid upphandling och inköp av material
och produkter.
Vid upphandling bör krav ställas på transport per järnväg alternativt med
lastbilstransport med förnybara bränslen, såsom HVO (Hydrogenated
vegetable oil). Genom att även använda HVO för byggplatsens fordon och
maskiner minskas klimatpåverkan betydligt.

Grön betong minskar utsläppen av CO2-ekv

El-effektfrågan inger oro
Byggsektorn har inte engagerat sig tillräckligt i frågor om energitillförsel,
främst el. Orsakerna är inte minst att elfrågorna hittills präglats av politisk
instabilitet, okunskap, oenighet och att många politiska beslut ofta tas på
emotionella grunder. Väderberoende el-producerade solcells- och vindkraftsanläggningar visar stora variationer, inte bara mellan dag och natt
och årstid utan även mellan flera dagar beroende på molnighet och stiltje.
Sammantaget är detta ett problem ur el-effektsynpunkt. All el-effektivisering har hittills ätits upp av befolkningsökningen. Sedan 2017 är vi uppe
i över 10 miljoner invånare. Om tio år beräknas folkmängden ha ökat till
11 miljoner. Befolkningsökningen innebär att el-effektbehovet kommer
att öka men även att andelen elbilar växer. Energisakkunniga känner en
stark oro hur vi kommer att kunna lösa framtida el-effektbehov för byggsektorn. Med stöd av SBUF bör branschen nu engagera och fördjupa sig i
el-effektfrågorna. Risken är annars stor att sektorn inom en snar framtid
kan ställas inför allvarliga strukturella försörjningsproblem.

Betong är den enskilda produkt som har en relativ hög utsläpp av CO2-ekv.
Den betong som upphandlas bör vara grön betong som minskar utsläppen av CO2-ekv. Konstruktion av slankare bjälklag är en annan viktig
faktor för att minska mängden betong.
Energieffektiva byggbodar bör upphandlas gärna med anslutning till fjärrvärme i stället för el. Dörrstängare vid verktygsförråd och bodar minskar
utsläppen av CO2-ekv.
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Tema: PPB

Foto: G Assner, Skanska

Foto: Ingar Lindholm

Idé
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KOMMUNIKATION
Under året har SBUF:s kommunikation breddats från att ha medlemsföre
tag som målgrupp till att kommunicera projektens resultat till Byggföretagens och Installatörsföretagens medlemsföretag, motsvarande fackliga
organisationerna och hela samhällsbyggnadssektorn. Den övergripande
strategin är att ”bjuda på kunskap” för att öka förtroende och bygga
varumärke och samtidigt kommunicera utvecklings- och forskningsresultat.
Potentialen är stor, SBUF genererar en stor mängd kvalitativ och efterfrågad kunskap, till exempel branschgemensamma och kostnadsfria
standarder och digitala system för att förenkla byggprocessen framtagna
av byggbranschens ledande företag och forskning knuten till tekniska
högskolorna och universiteten.
Framgångsrik strategi
Strategin är lyckad, under året har antal besök och följare på såväl webbplats, sociala kanaler och nyhetsbrev ökat. Från att SBUF lanserade en
ny webbplats i mitten på november har artiklar med projektresultat på
startsidan fått närmare 2 000 besök under den första en och en halv
månaden de funnits.
I och med upplägget på nya webbplatsen att lyfta upp utvecklings- och
forskningsresultat har det blivit lättare att lyfta resultaten i övriga kanaler.
I samband med webbplatsens lansering har enskilda inlägg med SBUFresultat visats närmare 4000 gånger i sociala kanaler. Samarbeten i
byggsektorn för att digitalisera samhällsbyggnadsbranschen är särskilt
populära.

Utvecklade kommunikationskanaler
SBUF:s kommunikationskanaler har under
året inventerats och värderats. De prioriterade kanalerna är webbplats, nyhetsbrev
och sociala kanaler, och de stödjer varandra.
Genom att puffa för webbplats i nyhetsbrev
och sociala kanaler och tvärtom, ökar trafik
till samtliga kanaler och kännedomen om
SBUF stärks. En naturlig kanal som vi
hoppas ökar är också Byggföretagens och
Installatörsföretagens kommunikations
kanaler till medlemsföretag, och motsvarande tre fackliga organisationers.
SBUF:s webbplats är navet i kommunikationen. För att bygga varumärke, nå ut till
samhällsbyggnadssektorn, sprida utvecklings- och forskningsresultat och kommunicera byggsektorns prioriterade frågor
har SBUF:s webbplats reviderats. Nu visas
utvecklings- och forskningsresultat på startsidan och leder läsaren in till databasen
där man får fördjupning i respektive SBUFslutrapport och relaterade projekt.
Sökfunktionaliteten har förbättrats och fått
en central plats och webbplatsens design
har utvecklats. Kommunikationsstrategin och
den reviderade webbplatsen med lättillgänglighet till databasen har fått uppskattning.
Fler intresserade av SBUF
SBUF övergick under året, från att kommunicera resultat via informationsblad, till att
kommunicera utvecklings- och forsknings
resultat i digital form i artiklar på webbplats
och övriga kanaler. Under året har 27 infor
mationsblad publicerats i SBUF:s databas
(föregående år 36) och 17 stycken artiklar
har publicerats på webbplats och övriga
kanaler. Antal följare på LinkedIn har ökat
från 66 till 196 följare. Nyhetsbrevets sändlista har ökat med 300 personer under året,
från 1500 i början på januari till 1800 i
december.
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Informationsspridning 1

Informationsspridnin

Granskning & beviljande

Ansökan

”Snygg och väldigt bra
SBUF-websida samt nyhetssida där informationen om
SBUF-projekten nu enklare
kan spridas som även underlättar vår implementering
efter projekteten”,
Ulf Larsson, styrelseord
förande, BEAst och chef
operativt stöd, NCC Building,
Sweden
”Vi på Skanska är stolta
medlemmar i SBUF, i databasen samsas fantastiskt
mycket kunskap om byggbranschen”,
Joakim Jeppsson,
FoU-chef, Skanska
”Det är glädjande att se
att SBUF så professionellt
både via nyhetsbrev och
webb sprider resultaten från
alla spännande projekt som
genomförs, och gör dem
tillgängliga för branschens
aktörer.”,
Olle Samuelson, FoI-strateg
IQ Samhällsbyggnad”,

ANLÄGGNINGSUTSKOTTET
Informationsspridning 1

Informationsspridning 2

Forskning

Byggutskottet

Anläggningsutskottet

Installationsutskotte

Anläggningsutskottet leds av Per Murén från NCC och består dessutom av
Tommy Ellison från Besab, Hans Fransson från Skanska, Monica Almefelt
från Swerock samt Glenn Nordström från SEKO som representant för den
fackliga sidan.
Prioriterade områden för anläggningsutskottet är projekt med fokus på
digitalisering och automatisering, oförstörande tillståndsbedömning,
cirkulär materialhantering och andra metoder för ett hållbart anläggningsbyggande. Undermarksbyggande är givetvis också ett viktigt område.
Övergripande prioriteras arbetsmiljön för att öka säkerheten och för att
ge skonsammare arbetsförhållanden med hög produktivitet.

Granskning & beviljande

Varje år fördelar anläggningsutskottet
cirka 15 mkr till projektarbeten.
Här en bild från ett utskottsmöte.

Ansökan

Genomförande: tidplan

Genomförande: byggklossar

Utskottsmötena sker oftast i SBUFs kansli men ett par möten om året
brukar förläggas till intressanta byggprojekt eller hos något av bransch
företagen. Avsikten är att förankra utskottets verksamhet till aktuella
frågor på byggarbetsplatserna och i företagen. I juni besöktes Skanska
vid Kungens kurva i Stockholm där avancerade arbeten med motorvägsprojekt pågår.
Anläggningsutskottet har tagit initiativ till att hämta hem internationell
kunskap inom några fackområden. Utvalda artiklar från den engelska
basen CIRIA har bedömts av svenska specialister. Två anläggnings
inriktade konferenser, en om asfalt och en om cement, har bevakats av
SBUF-medlemmar och summerats till det aktuella kunskapsläget.
Besök vid Skanskas anläggningsarbeten i Kungens kurva,
där de imponerande betongarbetena studerades.

Per Murén

Tommy Ellison

Glenn Nordström

Studiebesök på den stora hamnutbyggnaden
i Rotterdam.
Monica
Soldinger Almefelt

Hans
Fransson
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Genomförande: process
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Styrelsen

BYGGUTSKOTTET
Informationsspridning 1

Informationsspridning 2

Forskning

Byggutskottet

Anläggningsutskotte

Byggutskottet leds av Claes Dalman från Peab. Övriga ledamöter är
Camilla Lindström från Tuve Bygg, Erik Eken från NCC, Urban Olsson från
Zengun samt Peter Hellgren från Byggnads.
Prioriterade områden för byggutskottet är för närvarande arbetsmiljö,
ökad produktivitet samt kretsloppstänkande, hållbarhet och cirkulär
materialanvändning. Ett annat viktigt ämne är digitaliseringen som är
ett fokusområde för att stötta de övriga prioriterade områdena.
Granskning & beviljande

Ansökan

Genomförande: tidplan

Genomförande: byggklossar

I augusti hålls en samlad mötesomgång för alla utskotten och styrelsen
där även några studiebesök ingår i programmet. Syftet är att utskottens
ledamöter och styrelsen får inblick i varandras verksamhet och pågående
projekt som har ett gemensamt intresse för alla utskott och hela branschen kan diskuteras. Det senaste gemensamma mötet hölls i Göteborg
där man utöver de sedvanliga utskottsmötena också hade ett gemensamt
planeringsmöte.

En gång om året samlas SBUF till möte.
Här är SBUF under mötet i Göteborg 2019.

Studiebesöken under augustimötet 2019 fokuserade på Göteborgs Stads
satsning på höga hus, och på två av projekten som har börjat byggas i
Göteborg, Karlatornet och Citygate. Två intressanta studiebesök på två
höghusprojekt och där kunde se hur man hade hanterat olika lösningar
vid höga hus.
I samband med januarimötet (2020) gjorde byggutskottet ett besök på
utställningen ”Flygande Betong” om byggelementen som förändrade
världen.
Erik Eken
SBUF:s byggutskott besökte utställningen Flygande betong på Moderna
Museet i Stockholm i januari, utställningen visade på ett intressant sätt
utvecklingen av produktionen av lägenheter under 1900 talet i Sverige och
till viss del internationellt.

Sebastian Reigmer berättar om Karlatornet
i Göteborg 2019.

Peter Hellgren

Urban Olsson
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Camilla Lindström

Claes Dalman
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Genomförande: proc

INSTALLATIONSUTSKOTTET
Informationsspridning 1

Informationsspridning 2

Forskning

Byggutskottet

Anläggningsutskottet

Installationsutskottet

Installationsutskottets ordförande är Bo Lindholm. Övriga ledamöter är
Hans Söderström, Thomas Mähl och Andreas Udd samt Anders Larsson
från Byggnads.

Granskning & beviljande

Hans Söderström
Bo Lindholm

Delar av Installationsutskottet tillsammans
med SBUF:s nya VD
Anders Freyschuss i den
stora undercentralen för
Albano-projektet.

Anders Larsson

Andreas Udd
Thomas Mähl
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Ansökan

Prioriterade områden för installationsutskottet är för närvarande projekt
med fokus på att främja digitaliseringen och BIM-utvecklingen samt
energieffektivisering och hållbarhetsarbetet inom VVS-branschen. Andra
frågor som är aktuella är installationer i höga hus över 20 våningar. Men
även att ta en helhetsbild på installationerna i renoveringarna av miljonprogrammet, där vi gärna tar emot intressanta ansökningar framöver.
Genomförande: tidplan

Genomförande: byggklossar

Genomförande: process

Styrelsen

Installationsutskottet sammanträder liksom Anläggningsutskottet och
Byggutskottet sju gånger per år för att diskutera projektansökningar och
slutförda projekt. Inkomna projektansökningar sedan föregående möte
har inför mötet gåtts igenom av ledamöterna och under mötet fattas
sedan beslut om utskottet kan rekommendera bifall till projektansökan.
Slutligt beslut om projektbidrag fattas sedan av styrelsen. Inkomna
ansökningar om forskningsanslag gås också igenom för att bedöma
branschnytta och relevans för verksamheten för medlemsföretagens
verksamhet. Beslut om forskningsanslagen fattas sedan av Forskningsutskottet. Inkomna slutrapporteringar av utvecklings- och forsknings
projekt bedöms också av de tre branschutskotten. Dels om projekten har
genomförts enligt riktlinjerna och kan rekommenderas för styrelsen att
slutgiltigt godkänna rapporterna. Utskotten bedömer även vilka informationsåtgärder som rekommenderas för att sprida resultatet av projekten
till branschens aktörer.
Installationsutskottet besökte under sitt septembermöte bygget av
Campus Albano i Stockholm där det mesta sker digitalt, projektörernas
framtagna modeller används fullt ut i produktionen och dess uppföljningar
i avvikelserapportering, fråga svar och egenkontroller. Ett intressant
studiebesök för att titta på hur man jobbar i ett större projekt, och där
man ligger i framkant med digitaliseringen av installationsbranschen.
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FORSKNINGSUTSKOTTET
Informationsspridning 1

Informationsspridning 2

Forskning

Byggutskottet

Forskningsutskottet leds av Kyösti Tuutti, Skanska, och består i övrigt av
Staffan Hintze, NCC, Nils Rydén, Peab, Jonas Steen, FO Peterson & Söner,
Jan-Olof Dalenbäck, Chalmers (adjungerad) och Conny Rolén, Formas
(adjungerad).
Prioriterade områden där forskningsutskottet rekommenderar ökade insatser är ett hållbart byggande med effektivare resursanvändning. Vidare
är det en central uppgift att minimera riskerna på arbetsplatser. Inkorporering av genusfrågorna i byggbranschen samt att fokusera på integration av utlandsfödda är fokusområden. Kompetensbristen i branschen
kommer att vara en av de största utmaningar i framtiden när erfarenhet
försvinner i pensionsavgångar och yngre skall ta vid samtidigt som nya
material och teknik kommer att användas. Nya verktyg kommer att introduceras i sektorn med artificiell intelligens, digitalisering och användning
av BigData samt ökat fokus på automation där tunga och arbetskrävande
uppgifter kan hanteras med robotar och maskiner. Vidare att prioritera
forskning kring logistik och industriella processer i byggbranschen för en
ökad produktivitet.
Granskning & beviljande

SBUF:s forskningsutskott besökte Chalmers tekniska högskola
på utskottsmötet i mars 2020.

Genomförande: tidplan

Forskningsutskottet har sju möten per år där inkomna forskningsansökningar behandlas. Två möten förläggs till någon av de tekniska högskolorna/universiteten. Vid dessa möten ges det tillfälle för utskottet att ha
en dialog med forskare på högskolorna. För att uppdatera sig om aktuell
forskning på högskolorna och sprida en kunskap om vad byggbranschen
önskas få en forskning och utveckling om.
I oktober 2019 besökte man Luleå tekniska universitet där Doktoranderna Robert Hällmark och Wojciech Cyron samt Prof. Andrzej Cwirzen
presenterade sina pågående SBUF-finansierade forskningsprojekt
(13227, 13338 och 13733). Vidare presenterade Charlotte Johansson
(Prefekt), Andrzej Cwirzen (Avd. Byggmaterial) och Martin Nilsson (tf. Avd.
Byggkonstruktion) utmaningar och forskningsbehov i Sverige samt omvärldsbevakning av forskningsområdet nationellt och internationellt för
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser.

Kyösti Tuutti
Jonas Steen
Nils Rydén

Staffan Hintze
Conny
Rolén

I mars 2020 besökte man Chalmers där doktoranderna Sjouke Beemsterboer, Johannes Thornborg och Charlotte Svensson Tengberg presenterade
sina pågående SBUF-finansierade forskningsprojekt (13292, 13416 och
13535). Vidare presenterade Stefan Forsaeus Nilsson (Avd. Byggnads
teknologi), Mario Plos (Avd. Konstruktionsteknik), Jan-Olof Dalenbäck
(Avd. Installationsteknik) och Minna Karstunen (Avd. Geologi och geoteknik) utmaningar och forskningsbehov i Sverige samt omvärldsbevakning
av forskningsområdet nationellt och internationellt för Institutionen för
Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik.

Olov Dalenbäck
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Ansökan
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Genomförande: bygg

STYRELSEN
Genomförande: tidplan

ÅRETS INNOVATION
Genomförande: byggklossar

Genomförande: process

Styrelsen

Idé

Projektbeskrivning

Informationsspridning 2

Granskning & beviljande

Johan Martinsson

Peter Hellgren

KANSLIET
SBUF:s kansli är beläget i Näringslivets hus i
Stockholm, där även de flesta av utskottsmötena
hålls. Kansliet består av Anders Freyschuss, vd,
Hans Hedlund, forskningshandläggare och
Catarina Zamore, kommunikatör.

Anders
Freyschuss

Fråga

Årets innovation

Tema: PPB

Forskning

Byggutskottet

Anläggningsutskottet

Installationsutskottet

Kriterier för urval
Projektet skall vara väl förankrat i branschföretagens vardag och utmärkas av stor branschnytta genom att bidra till minst ett av följande;

Christina
Claeson Jonsson

Anna Nilsson

Underteckna ansökan

Årets Innovation utdelas till projektledaren för årets bästa utvecklingsprojekt inom bygg, installation eller anläggning. Bland de rapporter som
godkänts under året nominerar SBUF:s branschutskott (bygg, installation
och anläggning) var sitt förslag till årets utvecklingsprojekt. Nomineringen
sker efter nedanstående kriterier. SBUFs styrelse utser därefter vilket
av de tre nominerade projekten som skall tilldelas utmärkelsen Årets
Innovation.

Ordförande för SBUF är Christina ClaesonJonsson, NCC. Övriga ledamöter är Anna Nilsson
från Ledarna, Johan Martinsson från Installatörs
företagen och Peter Hellgren från Byggnads.
Suppleanter är, Joakim Jeppsson, Skanska,
Linda Agetoft, SEKO och Johan Mossling,
Installatörsföretagen.
Informationsspridning 1

Skicka in ansökan

Hans Hedlund
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Ansökan

• mervärde för kund (funktion, kvalitet, kostnader) i branschföretagens
produkter och tjänster
• bättre arbetsmiljö för anställda i branschföretag
• effektivare byggprocess där branschföretagens kompetens kommer
mer till sin rätt
• hållbar tillväxt inom byggsektorn
• gynnsammare förutsättningar för innovationer och teknikutveckling
bättre ledarskap i branschföretagen
Genomförande: tidplan

Genomförande: byggklossar

Genomförande: process

Styrelsen

Avseende fästs även vid det sätt på vilket projektet redovisats och
presenterats.
Utdelning av Årets Innovation 2018
Priset för Årets Innovation 2018 för projektet Prognosstyrd dynamisk
vägdrift togs emot av Andreas Bäckström Fredholm från Svevia AB på
den högtidliga utdelningen den 9 maj.
De övriga nominerade; Ylwa Glismann (till vänster) och Nina Björnstrand
(till höger) står bredvid vinnaren. På flankerna står Johan Lindholm Byggnads (vänster) och SBUF VD Ruben Aronsson (höger).

Foto: Lars Hamrebjörk

Ansökan

Catarina Zamore
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ÅRETS INNOVATION 2019
Idé

Till Årets Innovation 2019 utsåg SBUF utvecklingsprojektet Oförstörande produktionskontroll av
bakfyllnad i tunnlar av prefabricerade tunnel
element. Bland de omkring hundra SBUF-finansie
rade utvecklingsprojekt som slutfördes under året
var det detta projekt som bäst uppfyllde kriterierna
för utmärkelsen. Projektledare för projektet var
Robert Sturk, Skanska AB. Mer information om
Oförstörande produktionskontroll av bakfyllnad i
tunnlar av prefabricerade tunnelelement finns på
www.sbuf.se under projekt 12725.

Projektbeskrivning

Skicka in ansökan

Underteckna ansökan

Fråga

Årets innovation

Övriga två nominerade projekt var
Utredning av funktionell uttorkningsnivå hos
betong med mineraliska tillsatsmaterial (13354)
med projektledaren Ted Rapp, Byggföretagen,
med motiveringen:
Informationsspridning 1

Motiveringen lyder:
Projektet har utvecklat en metod för kvalitetskontroll av betongtunnlar.
Användningen av oförstörande provning ökar säkerhet och tillförlitlighet
hos den färdiga tunneln och gör att tekniska, miljömässiga och ekonomiska risker minskas vilket bidrar till ökad samhällsnytta.

Granskning & beviljande

Modern, miljövänlig betong
med mineraliska
tillsatsmedel är
mycket tät varför den tar längre tid att
torka ut än traditionell betong.

Informationsspridning 2

Ansökan

Forskning

Byggutskottet

Projektet visar att man med nya materialsammansättningar i golvkonstruktionen kan uppfylla uttorkningskraven
vilket möjliggör minskad klimatpåverkan, ökad kvalitet och tidsbesparingar
i produktionen.
Genomförande: tidplan

Genomförande: byggklossar

Anläggningsutskottet

Installationsutskottet

Genomförande: process

Styrelsen

Samverkan ETIM och BIP-koder för en effektivare
installationssektor (13689) med projektledaren
Per Ström, Avantec Consulting AB
med motiveringen:
Projektet har genom att koppla ihop produktbeteckningar enligt den internationella standarden ETIM
med så kallade BIP-koder gjort att installatörer och
projektörer kan göra tids-, kostnads- och kvalitetsvinster.
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Tema: PPB

Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond, SBUF, instiftad
1983, är byggbranschens egen organisation för forskning
och utveckling med nära 5 000 anslutna företag i Sverige.
SBUF har som uppgift att verka för ”att utveckla bygg
processen så att det skapas bättre affärsmässiga förutsättningar för entreprenörer och installatörer att utnyttja
forskning och driva utvecklingsarbete”.
Verksamheten inriktas huvudsakligen på
• att ekonomiskt stödja forskning och utveckling i överensstämmelse med ändamålet vid i första hand företag,
men även vid universitet, högskolor och andra forskningsorgan,
• att informera i första hand medlemmar om pågående
verksamhet och uppnådda resultat,
• att stimulera till debatt och erfarenhetsutbyte mellan
medlemmar och forskare angående utvecklingsfrågor
av gemensamt intresse.
Bakom SBUF står Byggföretagen, Installatörsföretagen,
Ledarna, SEKO och Byggnads.
SBUF utgörs av styrelse, utskott och kansli. De fyra utskotten är byggutskottet, installationsutskottet, anläggningsutskottet och forskningsutskottet. Styrelsen och utskotten
består av företrädare för SBUF:s medlemmar. Det är
SBUF:s styrelse som fattar beslut om projektbidrag. Varje
ansökan diskuteras först i ett eller flera utskott innan
styrelsen beslutar. De tre branschutskotten diskuterar de
förslag till utvecklingsprojekt som kommer in. Forsknings
utskottet bereder ansökningar som rör bidrag till forskningsprojekt vid högskolor i
samverkan med företagen.
Läs SBUFs
Årsskrifter här:

Postadress
Telefon
Besöksadress
Internet

SBUF, Box 5501, 114 85 STOCKHOLM
08-783 81 00
Näringslivets Hus, Storgatan 19, Stockholm
www.sbuf.se

Text och bild: ConstruEdo AB, Grafisk form: Holmin reklam & design AB, Tryck: BrandFactory AB

Fakta om SBUF

